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ة   ات المساهمة العامة الفلسطين لي في الشر ل التمو   محددات اله
امل عاطف عبد ره    *إسالم عبد الجواد، 

ات في ضوء ثالث من     صـلخم   ر الفرض ات المساهمة في فلسطين، وقد تم تطو لي للشر ل التمو تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى محددات اله
لي وهي ن ل التمو قة، وقد تم استخدام نظرات اله ة للدراسات السا الة، ونظرة الترتيب، إضافة إلى النتائج العمل ظرة المفاضلة، ونظرة الو

ة من عام  ة غير المال ات الفلسطين انات الشر عدين زمني ومقطعي في عينة غير متوازنة  2013وحتى  2005ب ات ذات  ار هذه الفرض الخت
ة تشمل  اس ة، فرص النمو، استخدام نماذج ق إدخال األثر الثابت أو األثر العشوائي أو عدم استخدام أ أثر، وقد أظهرت النتائج أن حجم الشر

ا على االقتراض، وتتواف معظم هذ ة فتؤثر سل ة االقتراض، أما الرح ا على نس ة عدا الفوائد تؤثر ايجاب ة البنود المخفضة للضر ه النتائج ونس
عد ذلك مؤشرا على عم  مع نظرة الترتيب، ، و انت أقو مما يوجد عادة في الدول األخر طة بنظرة الترتيب  حيث ُوِجَد أن العوامل المرت

ا أن تهتم بخل الثقة مع  ات أوال والجهات المنظمة للسوق ثان ستدعي من الشر لة عدم تماثل المعلومات في السوق الفلسطيني، وهذا  مش
ة وتبني المستثمر من خالل توفي ر مهنة المحاس حتاج إلى تطو انات التي تخدمه في اتخاذ القرار، وهذا  ل فعلي - ر الب ش ة   - و معايير محاسب

س فق لمضارات  ل مشارعها، ول ات في تمو ال أمام سوق نش للسندات واألسهم يخدم الشر اب مستق فتح ال واضحة وملزمة، مما س
  المستثمرن.

ة.: هالكلمات الدالة ات المساهمة الفلسطين الة، الشر   ل رأس المال، نظرة المفاضلة، نظرة الترتيب، نظرة الو
لة األجل     مقدمـةال   ل استثماراتها طو ات المساهمة بتمو طل عليهاتقوم الشر يلة من المصادر  ه  ،رأس المال بتش قصد  والذ  ل الدائم  ل األأمصادر التمو شمل جل للمنشأة والو طو ذ  لة األجل ة ،القروض طو ل المالي على درجة استخدام المنشأة لكل نوع من طل مصطلح وُ  ،وحقوق الملك مفهوم الرفع نواع أاله رت استخدام القروض  ل، و ة ثابتهإالمالي حيث مصادر التمو ل ولكنها  ،ن تكلفة القروض هي تكلفه تمو المقرضين مقارنة قبل نخفاض العائد المطلوب من اتتمتع  ة الملك ل  ة ناتجة  ،التمو ضا بتحقي وفورات ضرب لفتها لكن مصروف الفوائد، و  عنوأ نها ترفع أال إرغم انخفاض  ن  م ات أالمخاطر التي  سبب ث ن تتعرض لها عوائد المنشأة 

ة إ التكلفة و  التالي يؤثر )Myers, 2003(لزاميتها القانون ، و لي على  ل التمو ثروة المالك من خالل التأثير على اله ة للسهم  مة السوق اني وميلر  دع  .)Fama & French, 2002(الق من  )Modigliani & Miller, 1958(مودجل ة أ ل رأس مال الشر احثين الذين درسوا العالقه بين ه احثان نظرة مفادها وائل ال ة، وقد عرض ال متها السوق ين ق ن أو مة المنشأة ال  لق قرار التمو ة، ثم  تتأثر  تحت افتراضات مثال احثان  ليأن أمالبث ال ة على القرار التمو ة الدخل ن إحيث  ،ضافا تأثير الضر فوائد القروض مصروفقانون ضر التالي ف ا،ضرب اعترف  ا، إو لفة األموال المرجحة، فزادة لذلك نها تحق وفرا ضرب مما القروض يترتب عليها انخفاض  ة ة للشر مة السوق مة واستنتجا أن  ،عني ارتفاع الق الق ة مقترضه يجب  ة لشر مة أالسوق ة مماثله غير مقترضه تنتمي لنفس الفئة من ن تكون أكثر من الق ة لشر ةالسوق ة للوفورات الضرب مة الحال مقدار الق قف األمر عند تأث)Modigliani & Miller, 1963( المخاطر  ير ، ولم 
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احثون  ة، فقد أضاف ال تكاليف عوامل عديدة تؤثر  - الحقا  –الضر ة:  عه الشر ل الذ تت ل التمو ار ه الة، وتكاليف عدم تماثل المعلومات، في خ ل اإلفالس، وتكاليف الو ل منها على ه ة تأثير  ف ل من خالل طرح نظرات تفسر   & Kraus & Litzenberger, 1973; Jensen)التمو
Meckling, 1976; Myers & Majluf, 1984( ة ة يرت ، أما من الناح ل في الشر ل التمو احثون أن ه ة فقد وجد ال ة حجم األصول الملموسةعوامل عديدة منها: العمل ، في الشر ة، و  ة، وفرص النموو الرح  ,Booth, Aivazian)حجم الشر

Demirguc-Kunt, & Maksimovic, 2001; Rajan & 
Zingales, 1995 احثون تفسيرات لعالقة ل تعتمد على األساس النظر ) وغيرها، وقد قدم ال ل التمو س لهذه الدراسة هو   .الذ انطلقوا منههذه العوامل مع ه ة، حيثالتعرف على محددات الهدف الرئ ات المساهمة العامة الفلسطين لي للشر ل التمو ةحول أهم العوامل المحددة اؤل ستجيب هذه الدراسة عن التس اله ات المساهمة الفلسطين ل في الشر ل التمو ة غير التي تعتمد  ،له ل محدودة في ظروف اقتصاد ا على مصادر تمو ا ،مستقرةغال صغرها وانغالقها نسب ة تتميز  ل وفي  ،وفي بيئة تمو سبب ظروف االحتالل، ل نتائج هذه  بلد محاصر  وستش ل في بيئة غير مستقرة، ضإالدراسة أدلة  ة حول قرار التمو شمول عينتهااف استخدامها لنماذج  ،ما تمتاز هذه الدراسة  االقتراض.و ل  ة مالئمة لنمذجة محددات التمو اس   ق

ات. 2 ر الفرض ة الدراسة وتطو ل   خلف ل تمو مة إمثل يؤد أهل هناك ه م ق لى تعظ ة األانت اإل المنشأة؟ لسؤال على يد ولى لهذا اجا )Modigliani & Miller, 1958(  ل امل، عدم وجود عالقة بين ه مة المنشأة إذا توفر سوق مال  ين ق ل و الرشد، مستثمر و التمو ع، مع عدم و ن يتمتعون  ة للجم اف معلومات  احثان  ،و عموالت من أ نوعأوجود ضرائب  وقد خلص ال ة للمنشأة تتوقف  مة السوق ة التي يتم صولها أفق على قدرة إلى أن الق ف صرف النظر عن الك ة  ن متوس أ استنتجوابها توزع تلك التدفقات بين الممولين، و على توليد التدفقات النقد ل رأس المال، و تكلفة األ ل نه أموال أل منشأة ال عالقة له به ة لمنشأة ال تستخدم التمو ساو تكلفة حقوق الملك

، وفي عام نفسها فئة المخاطرلا تنتمي القروض، ولكنه
حا لنظرتهما في ظل وجود  1963 احثان تصح لما اعتمدت قدم ال ة تزداد  مة الشر عني الضرائب، حيث وجدا أن ق ة، و الدين نتيجة لوفورات الفوائد الضرب ل  ة المقترضة ستكون على التمو مة الشر ة أ ذلك أن ق مة شر على من ق ة رضة، وأن متوس تكلفة األمماثلة غير مقت موال لشر ات   . )Modigliani & Miller, 1963( قلأمقترضة ستكون  ن هذه النظرة من تفسير سبب عدم لجوء الشر لم تتم صورة مرتفعة، وهو السلوك المفترض إ ان إلى االقتراض  دأ العلماء ذا  ل مستمر، و ش ة  مة الشر حثون عن عنصر التاالقتراض يرفع ق ة ي قابل المنافع الضرب كلفة الذ  ات من االستمرار في االقتراض، وقد  ،قتراضلال منع الشر طل عليهاو نظرات المفاضلة  ظهرت مجموعة من النظرات  )Tradeoff Theories ،( ة حسب أهم هذه حيث المفاضلة بين منافع استخدام المزد من الديون تقوم الشر ين تكاليف اإلفالس الناتجة المتمثلة في الو النظرات  ة و لما ارتفع حجم القروض، وطالما  )Kraus & Litzenberger, 1973( ضافيعن االقتراض اإلفورات الضرب بير  ل  ش ن أوالتي ترتفع  االقتراض حتى أ المنافع  ة  ح المنافع والتكلفة متساوعلى من التكلفة ستستمر الشر ة عن تيتص ن، حيث تتوقف الشر عد تلك النقطةاالق ة من منفعته، وتتضمن نظرات المفاضلة أن هناك نقطة توازن على أ ألن تكلفة االقتراض ستكون  ؛تراض  ة ال بد للشر ن تصلها حتى أبين استخدام الدين والملك ل األ ل التمو متها تسمى ه  optimal capitalمثل (تعظم ق

structure .(   بين نوعين مختلفين  لكن خر تقوم على المفاضلةأنظرة ف ة ه،من منافع االقتراض وتكال الة لحقوق الملك الة ( ،هما تكلفة الو عرف بنظرة الو ما  الة للقروض ف  Agencyوتكلفة الو
theory ة احتاج ة القروض لد الشر لما ارتفعت نس ة على أالمقرضون ) ف صول خطرة أحالل إو أصول خطرة، أات االستثمار في مثل قرار  ،دارة المنشأة والقرارات التي تتخذهاإكثر للرقا ان  و قرارات زادة أراح، و توزعات األأقل مخاطرة أصول أم ات مجلس اإل ن هذه القرارات قد تؤثر على درجة دارة، ألمرت ة وعلى قدرتها على السداد، ولكي يتأكد  ،الخطر في الشر شرو العقد إالمقرضون من التزام  ضعون قيودا دارة المنشأة 
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ضعون آل ،دارةعلى تصرفات اإل ة على مد تنفيذ ات ما  للرقا التالي يتحملون تكاليف اإل ، و ة تسمى إدارة لهذه الشرو ضاف الة للقروض، والتي تشمل  اشرة إتكاليف الو ضافة للتكلفة الم فاءة اإل ضعها المقرضون تكلفة انخفاض  دارة نتيجة القيود التي  عمل المقرضون على نقل تكلفة  لضمان حقوقهم، وعادة ما  الة  موال لى المالك، وذلك برفع معدل الفائدة على األإالو ة تسمى خر هناك أ، من جهة )Jensen & Meckling, 1976(المقترضة  الملك ل الخارجي  استخدام التمو طة  الة مرت ة المالتكلفة و لما انخفضت ملك ة، ف الة لحقوق الملك ك تكلفة الو طرن على  ة ضعفت دافعيتهم للعملإالقدامى المس حث عن المصالح الخاصة  ،دارة الشر المقابل دافعيتهم للتبذير ولل الة وارتفعت  ه تكلفة الو طل عل ة على حساب مصلحة العمل، وهو ما  ن أ، من هنا نر )Jensen & Meckling, 1976(لحقوق الملك ل من خال ار الحصول على التمو الة خ ل الدين يرفع تكلفة الو الة  ،للديون  ة يرفع تكلفة الو الملك ل  ار الحصول على التمو ة وخ ون على الشر ة، و ن توازن بين استخدام الديون ألحقوق الملك ل ة في التمو الة عند حدها  ؛والملك ة للو قي التكلفة الكل حيث ت قة على فرض تماثل ا  دنى.األ لمعلومات تقوم النظرات السا )Information symmetry ين المستثمرن إ) ما بين ة و ون لديها معلومات دارة الشر  Informationأكثر من المستثمرن الخارجيين في واقع األمر (الخارجيين (الممولين)، لكن اإلدارة عادة ما 
Asymmetry (احثان ال)، وقد قامMyers & Majluf, 1984( ليبدراسة تأثير عدم تم حيث  ،اثل المعلومات على القرار التمو ة تسمى إن عدم تماثل المعلومات يتسبب في تكاليف أوجدا  ضاف سي ( ار الع ات ن أ) حيث Adverse selection costsتكاليف االخت ات الجيدة والشر نه من تحديد العائد المطلوب الذ يعدم قدرة المستثمر على التمييز بين الشر فة لن تم ما تعلم تناسب مع الضع ة جيدة  انت الشر ة، فحتى لو  دارتها فإن إوضع الشر قن من ذلك ضع دائما احتمال  ،المستثمر لن يت ن تكون أوس ن  م اره  فة وأن اخت ة ضع س ما يرغب، لذلك أالشر ون ع طلب المستثمر عائدا أعلى لالن  ستثمار لتعوض هذا االحتمال س سبب تكلفة االخت ة، وهو ما سيجعل وهو ما  سي للشر ل الخارجي ار الع قود أمصادر التمو لفة، وهذا السينارو س كثر  ة  ة إالشر ل الداخل ن ألنها ال أ مالى استخدام مصادر التمو م

لة عدم تماثل المعلومات، و  ة إ تتعرض لمش الدين ذا ما اضطرت الشر ل  ل خارجي فستلجأ إلى التمو ار صدإوال ألن أللجوء لتمو عطي  ة تتوقع Signalشارة (إالدين  أن إدارة الشر ) للمستثمر  ال جيدا ة مالك جدد في هذا المستقبل،  ،مستق مشار سي، أما وال ترغب  ار الع قلل تكاليف االخت ة إوهو ما  صدار أدوات الملك عطي  ة حول توقعات اإلإف دارة وهو ما يرفع تكاليف شارة سلب جعل  سي و ار الع ار االخت ة خ ة إصدار األسهم العاد في المرت -Myers & Majluf, 1984; Myers, 1984; Shyam(األخيرة 
Sunder & Myers, 1999( وقد عرفت هذه النظرة بنظرة ، ة تستخدم دائما (Pecking Order theory)الترتيب  ر.، ألن الشر ما ذ ل  ار مصادر التمو ا محددا عند اخت ة العم  ترتي احثين على النظرات من الناح ة، اعتمد العديد من ال لل ل التمو قة من أجل تحديد العوامل التي تؤثر في قرار ه ة أواتجاه هذا التأثير، وقد وجدت الدراسات  ،السا هم العوامل أ ن العمل ل  ة، و هي حجم األصول الملموسة، المؤثرة في قرار التمو الرح ة، وفرص النمو و  -Booth, Aivazian, Demirguc(حجم الشر

Kunt, & Maksimovic, 2001; Rajan & Zingales, 1995( ، ة عضضافة لذلك وجدت إ ة الفعل ة عدا الفوائد على  ،الدراسات تأثيرا لمعدل الضر ما يلي )Huang & Song, 2006( مد االعتماد على الديون ومد توفر بنود مصارف مخفضه للضر ، وف   .مناقشة لهذه المحددات
لة األجل في المنشأة ضمانا   Tangibility. األصول الملموسة 1 ل األصول الملموسة طو ة التي تملك للمقرض في حال تعرض المنشأة لمخاطر عدم القدرة على تش عني أن الشر قل أصوال ملموسة تكون أالسداد، مما  الدين، وقد تم تفسير هذه ستخداسيدفعها الوستحصل على قروض بتكلفة وشرو أقل، وهو ما  ،مخاطرة ل  أن األصول الملموسة تخفض م مزد من التمو انخفاض تكاليف اإلالعالقة حسب نظرة المفاضلة  الة فتفسر هذه العالقة  اتفالس، أما نظرة الو الة للديون لهذه الشر شجعها على مزد من  ،تكلفة الو مما  ة بين نسب يجإعالقة ) (Xiaoyan, 2008االقتراض، وقد وجد  القروض، وتشير دراسة (اب ل   Ramadanاألصول الملموسة والتمو

& Alokde, 2011 (ة التي تمتلك أ بيرة  صوالأن الشر ملموسة  ن هذه القروض تكون أل ؛تحصل على معدل فائدة منخفض مة األصول الملموسة. ق   مضمونة 
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ن يؤثر مد توفر األصول الملموسة في أمن هنا يتوقع  ل  ة أه ات إصول الشر ا على مد استخدام الشر ة اآليجا اغة الفرض ن ص م ذلك  ة للديون، و ةالفلسطين ة األ  :ت ة بين مد توفر إولى: هناك عالقة الفرض يجاب ة ل  ،األصول الملموسة لد الشر ة للتمو ومد استخدام الشر   الدين.
ة 2 ة هدف دتع  Profitability. الرح قائها  اضرور امنشأة األعمال وأمر ل اأساس االرح ل سا للمستثمرن ل هدفا رئ فاءة نها أإضافة إلى  ،واستمرارها، وهي تش س  ما تع ل مؤشر لنجاح المؤسسة من وجهه نظر الدائنين،  حوزتها، وتش ل الداخلياألاإلدارة في استخدام الموارد المتاحة والموجودات  ة الت ،راح مصدرا للتمو ة في وترفع نس الملك ل  ل المثالي، لذلك مو ل الفعلي عن اله ل التمو عد ه ة، مما ي ة ذات األأافترضت نظرة المفاضلة الشر على ستلجأ راح األن الشر صورة لال ل أقتراض  ل التمو لى الوضع المثالي إكبر إلعادة ه خر تفسر نظرة الترتيب العالقة بين أالمفترض، من جهة  ة واال ل الداخلي مفضل لد الرح صورة مختلفة، فالتمو ة دائماقتراض  التالي فإن  ،لعدم وجود تكلفة عدم تماثل معلومات ؛الشر و ات األ صورة الشر ة ستستخدم االقتراض  ة بين  )Huang & Song, 2006( وقد وجد  قل.  أكثر رح س ة والديون، وهو ما يواف نظرة الترتيبعالقة ع المنشاة  نإحيث  ؛الرح صورة  ة تميل  ة العال قل الستخدام القروض في أذات الرح ل، فاإل ة، حيث راح المحتجزة بدال من تراكم الديون دارة تستخدم األالتمو ة عال ة تقيد إلمنشأة يتوفر لديها رح ن الديون العال ح جماحها في التصرف، بينما األ ،دارةاإل راح المحتجزة ال وتك ة  س لها تكلفة عدم تماثل  ،صدارإتكاليف تكلف الشر ول ة Al-Momani & Hassan, 2011(وجد  ما ،معلومات أن الشر  ( ة تفضل االعتماد على األ ة العال الدين في حال استنزاف راح المحتجزة في ذات الرح ل  ل استثماراتها، وتتوجه للتمو ةتمو ل الداخل ة لمصادر التمو ة ذ يتوقع وجود عال، إالشر ة المدرجهقة سلب ات الفلسطين القروض في الشر ل  ة والتمو ة اآل لذلكواستنادا  ،بين الرح اغة الفرض ن ص ةم ة: هناك عالق  :ت ة الثان ة  ةالفرض ة الشر ة بين رح س ع الدين. ل  ة للتمو   ومد لجوء الشر
ة 3   Size. حجم الشر

ة  ة يؤثر عأوجدت الدراسات العمل لى قدرتها ن حجم الشر ة، حيث  عالقة إاالقتراض ة إن التوسع في االقتراض يرت  بيرا ازدادت قدرتها يجاب ة  ان حجم الشر لما  ة، ف عود السبب في ذلكعلى االقتراض، مع حجم الشر بيرة الحجم  وقد  ة  ات صغيرة الحجمأن الشر ا تتمتع بثقة الممولين أكثر من الشر حيث  ،غال ة يتوقع أن تكون  بيرة الحجم على سداد ديونها عال ة  قدرة الشر )Titman & Wessels, 1988 وتشير نظرة عدم تماثل ،( ة عن أالمعلومات  اف س لديهم معلومات  صورة ن المستثمرن ل ون  ة، ولكن تأثير ذلك  ات أالشر ة للشر النس بيرة الحجمقل  ة  عود السبب في ذلك إلى ميل الشر ات صغيرة  الكبيرة، وقد  الشر معلومات أكثر مقارنة  د المستثمرن  التالي فلتزو ون إالحجم، و ن عدم تماثل المعلومات لد المستثمرن  بيرة الحجم،  فيقل أ ات  بيرة الحجم لديها  ما أنالشر ة  ع استثماراتها لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لهاالشر  & Rajan(، وقد وجدت دراسة )Titman & Wessels, 1988( القدرة على تنو
Zingales, 1995( ة أ القروض، بناء على ما سب من المتوقع على قدرتها على  ايجابإ اثر أن لحجم الشر ل  ن تكون أالتمو القروض في إ ةالعالق ل  ين التمو ة و ة بين حجم الشر ة اآليجاب ار الفرض ه سيتم اخت ة المدرجه، وعل ات الفلسطين ة الثالثة: هناك   : ةتالشر ة إ عالقةالفرض ة بين حجم الشر الدين.يجاب ل  ة للتمو ين مد استخدام الشر   و

فرص  )Titman & Wessels, 1988(عرف تتمان ووسلز   Growth. فرص النمو 4 ن أنها أالنمو  م مة للمنشأة ولكن ال  ة تضيف ق ضمان لقرضصول رأسمال دخل حالي، وقد  أوال ينتج عنها  ،استخدامها  العالقة بين فرص النمو ونسب  )Myers, 1977(ر ميرز  ة أاالقتراض  لما ارتفعت نس الة للقروض تزداد  لة الو لة تدني االستثمار (ن مش ما فيها مش ما  ، )underinvestmentاالقتراض  ات التي لديها فرص نمو تسعى لتجنب هذه أو لة لذلك يتوقع ن الشر عني  ن تمولأالمش ة، مما  الملك ة، ن أاستثماراتها  ة اآلالعالقة المتوقعة بين االقتراض وفرص النمو ستكون سال اغة الفرض ن ص م ةولذلك  ة بين فرص النمو   :ت عة: هناك عالقة سلب ة الرا الدين.الفرض ل  ة على التمو ين مد اعتماد الشر ة و   المتاحه للشر
ة 5 ة. معدل الضر    (The effective tax rate) الفعل
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ة لها من االيرادات قبل  مصارف تخصمفوائد القروض  دتع ة مما ينتج عنها وفورات ضرب يجابي على إثر أالضر مة المنشأة  ، ونظرا للعالقه )Modigliani & Miller, 1963(ق ة  ة بين معدل الضر معنى و الطرد ة  نه أحجم الوفورات الضرب ة الفعلي على األلما ارتفع معدل الض ون ذلك دافعا إلراح ترتفع الوفورات ر ة لد المنشأة، فس دارة المنشأة لالعتماد الضرب يجب أن ن الضرائب  أ )Huang & Song, 2006( جادلوقد   موال المقترضة.كثر على األأ ة رأس المال، و  ي ة أتؤثر في تر ة ذات الضرائب الفعل ن الشر ة، و أن المرتفعه تستخدم الديو  ن أكثر لتحصل على وفورات ضرب قة في  ه نظرة يجاد آثار إالسبب في فشل العديد من الدراسات السا ما تنطو عل لي  ة واضحة على القرار التمو ة الديون هي نتيجة تراكم ضرب ون نس اني وميلر ناتج عن  ل ل عاممد ظهر على  اقرارات التمو ة س عد عام، لكن أثر الضر س على الت الديون لكل عام وحده االقتراض، لذلك  رصيدغير السنو في االقتراض ول ل  ة في زادة التمو ل سفالرغ ش تتأثر  ةإ ة الفعل وهذا يتناسب مع نظرة ، يجابي مع زادة معدل الضر اني وميلر ل ات  )Huang & Song, 2006(ولكن  مد فشال في إث ا ع أ )MacKie-Mason, 1990(، وقد أشار افتراضهما عمل ن الجم ل، ولكن القليل أن الضرائب يجب أعتقد  ا على مثل هذه العالقة.ن تؤثر على قرار التمو ال عمل قة نفسها وتفترض أ  من الدراسات وجدت دل ن ستسير هذه الدراسة على األسس السا ة يتوقع  ة الفعل لى زادة الميل نحو إن تؤد أزادة معدل الضر ة التي االقتراض  ة اآللما في ذلك من وفر ضربي تحققه الشر اغة الفرض ن ص م ذلك  القروض، و ل  ةتستخدم التمو ة الخامسة: هناك عالقة موج  .ت ة  ةالفرض بين معدل الضر ة االقتراض. ،الفعل ل  ة للتمو   ومد لجوء الشر
ة عدا الفوائد 6  Non-Debt Tax. البنود المخفضة للضر

Shields)(  ة عدا الفوائد مثل االستهالك تؤثر لما زادت مصارف االستهالك تقل األراح، إن البنود المخفضة للضر التالي تقل الضرائب المدفوعة وتزداد على األراح، ف ة و ةالتدفقات النقد ، الصاف ة من االقتراض،  ه للوفورات الضرب لذلك فحاجة وهو أثر مشا ان ة لالقتراض تقل لو  ة بنود  الشر ة بين خر مخفضة ألد الشر ة مثل االستهالك، لذلك يتوقع وجود عالقه سلب للضر

ة  ة االقتراض لد الشر ين نس ة و ا بوجود )DeAngelo & Masulis, 1980(حجم البنود المخفضه للضر ة مثل االستهالك ، فحجم الديون يتأثر سل عفاء االستثمار، حيث إ و أبنود مخفضه للضر ل الديون  دتع ة لتمو ا الضرب  ,Huang & Song(بدائل للمزا
ة بين البنود أالمتوقع  إذا من، )2006 القروض في ن تكون العالقه سلب ل  ين التمو ن المخفضه للضرائب عدا الفوائد و م ذلك  ة المدرجه، و ات المساهمة العامة الفلسطين ة اآلالشر اغة الفرض ةص ة السادسة:   :ت ة بين حجمهالفرض البنود  ناك عالقة سلب ين فوائد ال عداالمخفضه للضرائب  ة، و ة في الشر ميل الشر للعوامل المحددة  ةيوضح العالقة المتوقع )1(والجدول   نحو استخدام القروض. لي.حسب للدراسة  ل التمو ل المتوقعة ): العالقه 1جدول (    نظرات اله بين العوامل المحددة له ات راس المال  ة للديون حسب نظر ليودرجة استخدام الشر ل التمو   اله

 المتغيرات
ة العالقه   المتوقعهالنظر

ة  النظر
ة  نظرة المفاضلة + حجم الشر

ال + األصول الملموسة ة نظرة المفاضلة/  ةنظرة الو ال - النمو نظرة الترتيب - الرح  ةنظرة المفاضل - وائدللضرائب عدا الفالبنود المخفضه  ةنظرة الو
ة الفعلي   نظرة المفاضلة + معدل الضر

 
ة الدراسة3   . منهج

انات الدراسة 1.3 ات المساهمة العامة   ب ة المدرجة خالل الفترة الواقعة من عام يتكون مجتمع الدراسة من الشر م إلى 2005الفلسطين ة المتمثل2013عام  ات المال عاد الشر افة، وقد تم است ل في هذه ه م  ات التأمين، وذلك ألن قرار التمو ات، وقد في البنوك وشر اقي الشر ة مختلفة عن  قيود تشرع ات مقيد  الشر
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ة  ةدخل من ضمن عين ات المدرجة غير المال الدراسة الشر ة، أشر  ،افة اناتها السنو ة جمع حيث ن تتوفر ب تمت عمل ا من واقع القوائم المال انات يدو اتالب سواء المنشورة  ،ة للشر ة على موقع سوق فلسطين لأل اشرة أوراق المال الرجوع م و  ات التي لم يتسن إ ة المطبوعة للشر اناتها من الموقع اإللى التقارر السنو لكتروني لسوق فلسطين الحصول على ب ة، لأل ة مساهمة  33تتكون عينة الدراسة من و وراق المال شر ان عدد المشاهدات نفلسطيق عامة ومدرجة في سو  ، وقد  ة 288جمالي التي تم تحليلها اإل ، سنة)- مشاهدة (شر وضح جدول ( ) توزع عينة الدراسة حسب السنة والقطاع 2و ع عينة الدراسة حسب السنة والقطاع 2جدول (    .االقتصاد   االقتصاد): توز
 االستثمارقطاع  السنة

 الصناعةقطاع 
 المجموع الخدماتقطاع 

2005 7 12 10 29 
2006 8 12 10 30 
2007 9 12 11 32 
2008 9 12 11 32 
2009 9 12 12 33 
2010 9 12 12 33 
2011 9 12 12 33 
2012 9 12 12 33 
 288 102 108 78 المجموع 33 12 12 9 2013

 
ل دراسة تفسيرة،  دتع  نموذج ومتغيرات الدراسة 2.3 ل التمو حيث دراسة محددات ه ة من ت اس اب االختالف بين أجل تفسير أستخدم نماذج ق ما يلي نقاش س ات في درجة استخدامها للقروض، وف عة والمستقلهالشر     .لمتغيرات الدراسة التا

ع  1.2.3 ة االقتراض  المتغير التا ع في هذه الدراسة هو نس وتقاس  ،المتغير التا عدة طرق منهاحسب األ قة  ات السا ة ا :دب لى إالقتراض نس

مة الدفترة الق ة االقتراض  ،األصول  ة لى األصول إأو نس مة السوق ة، حيث تمتاز طرقة الق مة السوق قرب أنها أالق س مخاطر اإلإ ل لى الواقع وتع ش م أفالس  دق، بينما الق س  قة عبر أالدفترة تع ة السا ل ات التمو ثر تراكم العمل اس  ينقر ال الطسة هذه الدرا وستسخدمالزمن،  المتغير لق ع أسوة  قة العديد من األالتا ات السا  ,Fama & French(دب
2002; Loof, 2004; Rajan & Zingales, 1995; Welch, 

ة االقتراض أ.     :ما هو مبين أدناه )2004 ةإنس مة الدفتر الق ة تنتج عن قسمة مجموع القروض على مجموع   لى األصول  مة الدفترة، حيث األصو وهي نس الق ة القروض إل  لى إن زادة نس عني  ة تعتمد على نسب أعلى من الرفع أاألصول  ن الشر ةب.   المالي. مة السوق الق ة االقتراض الى األصول  ة مجموع القروض   نس اس هو نس ة من لى األصول إوهذا المق مة السوق الق ة، وتم حساب األصول  مة السوق ةعادله اآلخالل المالق ة  -( مجموع األصول ت مة حقوق الملك ة) وتقاس الق ة لحقوق الملك مة السوق مة الدفترة + الق ضرب (عدد االسهم الق ة  ة لحقوق الملك مة السهم × السوق ق ورة  ة)، وتفترض طرقة الحساب المذ مة الدفترة أالسوق ن الق ة، وهذا االفت ة للديون متساو مة السوق كثر أراض منطقي والق ةفي فلسطين أل افة هي  ن الديون في المناط الفلسطين التالي ف ة، و مة سوق س لها ق ة ل ة،ن  التعديل إقروض بن ون في حقوق الملك ة س مة السوق الدين، الوحيد للوصول للق ل التجار  ر أن القروض ال تشمل التمو عرض  يذ و س.3جدول ( ع :)3جدول (    ) هذه المقاي س المتغير التا   مقاي
ة االقتراض إلى  مة الدفترةنس الق   مجموع القروض/ مجموع األصول  األصول 
ة االقتراض إلى  ةنس مة السوق الق مة  - األصولمجموع القروض/ (مجموع   األصول  الق ة  مة حقوق الملك الق ة  ة)الدفترة + حقوق الملك   السوق
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قة لت هذه الدراسة على ستة متغيرات مستقله اختيرت اشتم  المتغيرات المستقلة 2.2.3  Booth et al., 2001; DeAngelo(بناء على الدراسات السا
& Masulis, 1980; Fama & French, 2002; Huang & Song, 

2006; Rajan & Zingales, 1995; Welch, 2004(  وقد تم ما يلي: اس هذه المتغيرات  لة األوهي ن  أ. األصول الملموسة   ق ة األصول الملموسة طو لى مجموع إجل س ة، حيث  ة األصول الملموسة إاألصول في الشر ن زادة نس عد مؤشر إ ة على  الى مجموع األصول  على قدرة الشر ن تكون أللقروض، لذلك يتوقع  ااستخدام هذه األصول ضمان ين نسب إالعالقه  ة األصول الملموسة و ة بين نس ةب.   االقتراض.يجاب عات، حيث   حجم الشر ة من خالل لوغارثم المب اس حجم الشر ة أيتوقع تم ق ا على نسب االقتراض.إن يؤثر حجم الشر ة  يجا قسمة الدخل التشغيلي قبل االستهالك (الدخل   ج. الرح اسها  توقع حسب نظرة الترتيب قبل الفوائد والضرائب واالستهالك) على مجموع األصول، تم ق مع نسب  ةن العالقه سالن تكو أو ة عدا الفوائد   االقتراض. ة مجموع االستهالك واإل  د. البنود المخفضه للضر اسها بنس طفاء الى وهذه تم ق مة االستهالك واإلإاألصول، وحيث  طفاء تخصم من ن ق ة، فهي تع درع ضربي دالضر ال عن الفوائد  فهي تخل  ،بد ة مشابهه لتل ة للشر ان ك التي تخلقها فوائد وفورات ضرب لما  ة لالقتراض  التالي تقل حاجة الشر ة حجم االقتراض، و ة   كبر من هذه البنود.ألد الشر ة الفعل ة   ه. معدل الضر ة الفعل اس هذا المتغير من خالل قسمة الضر ن تؤثر أحيث يتوقع قبل الضرائب؛ على الدخل التشغيلي تم ق ة  ة الفعل ا على نسب االقتراض، ألإمعدالت الضر ن يجا ة المستحقه الدفع.     فوائد القروض تخصم من الضر

ة   و. النمو مة السوق اس النمو من خالل الق مة الدفترة إتم ق لى الق ة ة إ، )Rajan & Zingales, 1995( للشر مة السوق ة الق ة تعطي معلومات عن مزج األصول، ن نس الشر مة الدفترة  التحدللق المقارنة مع إيد فو ة  ة عال مة سوق ة التي لها ق ة التي ن الشر ون ذلك ناتجا عن فرص النمو العال مة الدفترة  ةالق مة الشر ة، حيث تضيف فرص النمو لق عرض جدول (حال اضرب ولكنها ال تنتج دخال ،تمتلكها الشر ) 4ا، و س المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة. اس المتغيرات المستقله4جدول (    لتعرف مقاي   ): ق
اس قة الق   المتغير الرمز  طر

لة األجل  عات)  الملموسة األصول  Tang  /مجموع األصولاألصول الملموسة طو ة Size  لوغارثم (المب ة  Profit  االستهالك)/مجموع األصول(الدخل التشغيلي+   حجم الشر   الرح
مة  ة إلى الق مة السوق ة  -(مجموع األصول  ة=الدفترالق ة حقوق الملك مة الدفترة+ حقوق الملك ة)/مجموع األصول الق مة السوق مة الدفترةالق   الق

Growth  النمو 

ة المخفضة البنود   NDTS  واإلطفاء/مجموع األصولمجموع االستهالك  ة /الدخل   عداالفوائدللضر  Effective  التشغيليمخصص الضر
Tax Rate   ة المعدل ةضر  الفعل

عة والمستقلة بنموذج وقد    ما يليتم نمذجة العالقة بين المتغيرات التا    :خطي متعدد 
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ما عرفت في جدول (إحيث  )، 4ن المتغيرات المستقلة هي  هو المتغير  هي معامالت المتغيرات المستقلة،   ع، و استخدام أوال وقد تم التقدير  هو حد الخطأ، التا س المتغيرات األ دون المتغيرات التي تق ة و ةأساس مة  هذه المتغيرات ثرألفحص وذلك  ،ثر الضر الق على الرفع المالي  ة قة، ثر مع األومقارنة ذلك األ ،الدفترة والسوق ات السا دب ل على حدة مع إتم  عدها ة  ار اتجاه تأثيرالنموذجين الضافة متغيرات الضر قين الخت     .ل منهما سا
ة3.3 اس انات   . طرق التقدير الق استخدام نماذج االنحدار للب عدين الزمني والمقطعي تم تقدير نموذج الدراسة  ، حيث (Panel Regression)ذات ال ة  انات المقطع انات بين الب ة في نفس ال (Cross–sectional)تجمع هذه الب هذا ن إ، (Time series)وقت والسالسل الزمن استخدام األ سمح  انات مع أسلوب  ة إكبر قدر من الب ان ات المختلفه في نفس م ة بين الشر ة عبر ض أثر العوامل المشتر ة لنفس الشر ذلك العوامل المشتر ة، و ه أثر الفترة الزمن ة تش ة إالزمن، من خالل آل ضافة متغيرات وهم ات أو بين للنموذج لعزل أثر ال ة بين الشر سمى نماذج األعوامل المشتر ما   Fixed-effectsثر الثابت (السنوات ف
model( ليهما ذلك هناك المقطعي أو الزمني أو  ة إ،  ان م ) وهي Random effectsثر العشوائي (الستخدام نماذج األ ثر كبر في النموذج مقارنة مع األأطرقة تسمح بدرجات حرة  عض الحاالت، أد تكون وق ،الثابت فاءة في التقدير في  ار بين عدم استخدام كثر  ) Pooled regressionثر (أ أإن االخت ثر العشوائي يخضع و استخدام األأثر الثابت و استخدام األأ ارات  ة إالخت ، حيث )Baltagi, 2005; Greene, 2003(حصائ ار بين عدم استخدام إ ين األأ أن االخت ثابت يتم ثر الثر و ة الصفرة ار الفرض اره من خالل اخت أن الحد الثابت  ،اخت ة  ة التي يراد تثبيتها أفي النموذج لكل الفئات المقطع و الزمن التالي ال داعي الستخدام األ ،متساو ار و تم اخت ثر الثابت، و

ار ف ( استخدام اخت ة  ار بين أما االخت)، F testهذه الفرض ار يدعى ألثر الثابت وااأل ثر العشوائي فيتم بناء على اخت )Hausman test ة الصفرة ن نموذج أ) حيث تكون الفرض ار  ،ثر العشوائي هو المفضلاأل وفي حال رفضها يتم اخت ة المدرجة عبر السنوات التي تمتد من نموذج الدراسة المتعل  وفي هذه الدراسة سيتم تقدير  .ثر الثابتاأل ات الفلسطين عام الشر افة،  م)2013لى العام (إم) 2005( قة  استخدام الطرق السا فاءة ار النموذج األكثر  بلغ عدد المشاهدات ثم اخت ة، سنة)،  288، و انات و مشاهدة (شر امل الب ات خالل هذه السنوات ألسبب عدم توفر  عض الشر اب عديدة منهال ات جديدة  :س ة و عدم توفر تأو انتهاؤها، أظهور شر قارر سنو ات، ف عض الشر عتمد على عينه غير متوازنه إل ن التحليل س
(Unbalanced panel data).    

  لنتائج ومناقشتها . ا4 
ة للعينة 1.4 ة 5عرض جدول (  الخصائص الوصف ما هي معرفة في  التي ستستخدم في تقدير النماذجالدراسة  لمتغيرات) ألهم المؤشرات الوصف ا وعدد المشاهدات، الوس الحسابي والوس  :وتشمل، ) الساب4جدول ( ا والعل مة الدن ار والق ة أنالح و واالنحراف المع ات الفلسطين ة االقتراض في الشر متوس ن متوس نس ة  مة الدفترة و %7متدن ة،  %9الق مة السوق الق عني  ات ال تستخدم أوهذا ال  ولكنها  ،موال الغيرأن الشر ل التجار  تستخدم الح   كثر من االقتراض.أالتمو ة ن أذلك  ة نس مة السوق مة الدفترة قلإلى االق عني وجود انخفاض أهي  المتوس مما  ح  قل من واحد صح ر ظَ نْ حيث يُ  ،لسعر العادلالحد األدنى لالسوق عن  سعرفي  مة الدفترة  -عادة - ةنها الحد األأللق مة الشر اقي دنى لق  ، ن قراءتها من جدول (ال م   .)5متغيرات 
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ة 5جدول (   الدراسة لمتغيرات) : المؤشرات الوصف
مة  الوس الحسابيالوس   المتغير ا القصو الق مة الدن ار االنحراف  الق  المع

 المشاهداتعدد 
مة الدفترة الق ة االقتراض  ال 287 0.111 0.000 0.882 0.022 0.073 نس ة االقتراض  ةنس مة السوق عات) 286 0.165 0.000 1.838 0.025 0.092 ق ة 287 0.236 0.001 0.979 0.578 0.558 األصول الملموسة 286 0.960 1.531 6.384 4.369 4.373 الحجم (لوغارثم المب مة الدفترة 287 0.186 2.035- 0.933 0.067 0.085 الرح ة للق مة السوق ة 288 0.095 0.000 0.844 0.008 0.029 البنود المخفضة للضرائب عدا الفوائد 286 0.578 0.005 5.690 0.889 0.919 الق ة الفعل  288 0.302 0.000 3.129 0.009 0.094 معدل الضر

  
ا 2.4 ا بين متغيرات الدراسة6عرض جدول (  تحليل االرت ع من جهة ،المستقلةبين المتغيرات  هاحيث تظهر قوة العالقة واتجاه ؛) لتحليل االرت والعالقة بين المتغيرات المستقلة مع  ،والمتغير التا ا بيني في تحليل إعضها التي قد تشير  لة ارت لى مش ، نالح من الجدول عدم وجود أاالنحدار من جهة  خر

ا  لة ارت عض المصادر  بيني؛مش ن ألى إحيث تشير  ا  لة االرت ا بين ذا تجاوز معامل إتحدث  البينيمش االرت  ,Asteriou & Hall( 0.9و حتى أ 0.8المتغيرات المستقلة 
ا بين المتغيرات أبينما ال يزد  )2007 . 0.3المستقلة في الجدول عن كبر معامل ارت   فق

اطات بين متغيرات الدراسة ):6جدول (     مصفوفة االرت
 

ة  مة االقتراض نس ةالق  الدفتر

ة  مة االقتراض نس ةالسو الق  ق
ة الملموسةاألصول  الحجم ة  الرح مة السوق ةالق مة الدفتر  للق

 عدا الفوائدللضرائب المخفضة البنود 
ةمعدل   الضر

مة  الق ة االقتراض  ةنس مة         1.000 الدفتر الق ة االقتراض  ةنس ة     1.000 0.066- 0.182 0.255 األصول الملموسة      1.000 0.163 0.282 الحجم       1.000 0.886 السوق مة     1.000 0.111- 0.267 0.443- 0.286- الرح ة للق مة السوق ةالق ة  1.000 0.089- 0.520 0.072- 0.020- 0.041- 0.043- عدا الفوائدالبنود المخفضة للضرائب    1.000 0.111 0.042- 0.218 0.123- 0.076 الدفتر    1.000 0.036- 0.148- 0.015 0.071 0.043- 0.006- 0.061- معدل الضر
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ع  تقدير نماذج الدراسة 3.4 وهي نسب  ة،تم تقدير نماذج االنحدار للمتغيرات التا مة الدفترةاالقتراض لأل الق صول ونسب االقتراض لأل ،صول  ل على حده، في جدول ( ة  مة السوق ) 8) وجدول (7الق اتر استخداما في األكثاستخدام المتغيرات المستقلة األ ة  ،دب مة السوق ة والق لى إوهي الحجم واألصول الملموسة والرح مة الدفترة اس فرص النمو) الق ما تم تقدير دخال المتغيرات إ، ولم يتم (لق ة في هذين الجدولين،  الضر ذات العالقة 

استخدام  ثر (نموذج أعدم استخدام  :رع طرق هيأالنماذج 
اتجاهينأ)، 2مقطعي (نموذج  ثر ثابتأ)، 1 )، وقد تم 4)، وأثر عشوائي (نموذج 3مقطعي وزمني (نموذج  ،ثر ثابت  ار النموذج المناسب (إ ارات اخت  F-test andجراء اخت

Hausman test ثر العشوائي هو ن نموذج األأ) حيث تبين انات، ولكن تم عرض النماذجاأل افة  كثر مالءمة لهذه الب اتها جل مقارنة النتائجأمن في الجدولين    .ومعرفة مد ث
ل): المحددات األ7جدول (   ة لقرار التمو عا ساس ة االقتراض متغيرا تا ة لنس مة الدفتر   استخدام الق

 Pooled Cross-section ات المستقلةالمتغير  4نموذج  3نموذج  2نموذج  1نموذج   
fixed effect 

Two-way 
fixed effect 

Cross-section 
random effect 

 0.040 0.039 0.040 0.045 الحجم
 0.026 0.005 0.004 0.111 األصول الملموسة )***4.348( )**2.406( )**2.531( )***8.297( 
ة )1.029( )0.200( )0.161( )***5.346(   0.223- 0.223- 0.222- 0.218- الرح
ة *)**8.875-( )***4.856-( )***4.874-( )***4.340-(  مة الدفتر ة للق مة السوق  0.008 0.004 0.008 0.008 الق
 )0.919( )1.016( )0.490( )1.052( 
C -0.173 -0.091 -0.086 -0.105 
 )-6.576***( )-1.309( )-1.196( )-2.420**( 

R-squared 0.277 0.708 0.720 0.232 
Adjusted R-squared 0.267 0.666 0.668 0.221 
Durbin-Watson stat 0.926 1.643 1.586 1.525 

F-statistic )26.845***( )16.714***( )14.003***( 21.188 
Prob(F-statistic)   0.000 0.000 285 285 285 285 عدد المشاهدات 

Model 1, 2 &3 used Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Model 4 used Swamy and Arora estimator of component variances 

ة أقل من   على التوالي %10، و %5، %1***، **، * تعني درجة معنو
) 8) وجدول (7تظهر نتائج تحليل االنحدار في جدول (   ل النماذجأان هناك متغيرن  ا في  اتا عال ال  ،ظهرا ث محددات لنسومع  عين،  هما الحجم  االقتراضة المتغيرن التا ا ان تأثير الحجم طرد ة، حيث  وهو ما يتواف مع  ،والرح
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ضانظرة المفاضلة ان ، ونظرة الترتيب أ ة ف أ نظرة الترتيب، وهذه النتائج مماثلة لما ، أما الرح ما تتن ا  قةإتوصلت تأثيرها سلب ه العديد من الدراسات السا في الدول المتقدمة  ل ة  Booth et al., 2001; Huang & Song, 2006; Rajan( والنام
& Zingales, 1995( ثرها أ، أما األصول الملموسة فقد ظهر ا عندما لم يتم استخدام  ا وقو ة  ،ثرأ أموج سواء مع نس مة الدفترة  الق ةأاالقتراض  ل فقد قوته في ظل نظرة المفاضلة، لكن تأثير هذا العاموهذه النتيجة المتوقعة  ،و السوق مجرد اإل عين  ال المتغيرن التا ة مع  ثر دخال األإحصائ ة للنموذج ثر العشوائيو األأالثابت  مة السوق ، أخيرا فإن الق

ة إ مة الدفترة للشر ا مختلفا بين المتغيرن ألى الق عين، فبينما لم تظهر ظهرت سلو ة للعالقة عند استخدام أالتا مة الدفترة ل معنو ة عند الق ة وقو انت العالقة موج ة الدين،  ة المتوقعة، نس س العالقة السال ة، وهذا ع مة السوق عني استخدام الق ل جديد، وحسب نظرة الترتيب فإن مصدر هذا ولكنه يتواف مع توقعات نظرة الترتيب حيث إن النمو  مجرد أن يتجاوز مبلغ الحاالحاجة لتمو ون من الديون  ل س ات جة التمو ة لمبلغ األراح المحتجزة، لذلك فمع افتراض ث ل ات ذات فرص التمو ة الدين أعلى للشر ة ستكون نس ة الشر ل): المحددات األ8جدول (    النمو األعلى.رح ة لقرار التمو عا ساس ة االقتراض متغيرا تا ة لنس مة السوق   استخدام الق
 4نموذج  3نموذج  2نموذج  1نموذج   

 Pooled Cross-section تغيرالم
fixed effect 

Two-way 
fixed effect 

Cross-section 
random effect 

 0.038 0.016 0.019 0.057 الحجم
 0.006- 0.049- 0.042- 0.101 األصول الملموسة  )***2.804( )0.516( )0.644( )***6.999( 
ة  )0.160-( )1.089-( )0.945-( )***3.003(   0.463- 0.453- 0.453- 0.444- الرح
ة  )***11.670-( )***4.937-( )***4.975-( )***4.675-(  مة الدفتر ة للق مة السوق  0.041- 0.049- 0.042- 0.038- الق
 )-2.915***( )-3.246***( )-3.668***( )-3.278***(  
C -0.142 0.109 0.132 0.008 
 285 285 285 285 المشاهدات عدد  )0.124( )0.953( )0.824( )***3.366-(  

R-squared 0.319 0.665 0.676 0.359 
Adjusted R-squared 0.310 0.617 0.616 0.350 

    Durbin-Watson stat 1.111 1.720 1.705 1.599 
F-statistic )32.863***( )13.686***( )11.361***( )39.238***(  

Model 1, 2 &3 used Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Model 4 used Swamy and Arora estimator of component variances 

ة أقل من    على التوالي %10، و %5، %1***، **، * تعني درجة معنو
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ار متغيرات الدراسة األ ة سيتم اآلعد اخت ار ساس ن اخت ة على معدل اأ ، وسيتم في فلسطين القتراضثر الضر ار ب سان أثردخال متغير إاالخت ع ة على نموذج  ن  الضر استخدام األ ثر العشوائي، وهو التقدير الدراسة الذ تم تقديره 

قا  انات محل الدراسة، وسيتم نه األأالذ وجد سا نسب للب ة هماإ الضر البنود المخفضة  :دخال متغيرن لهما عالقة  ة عد ة الفعلي على النموذجين  ،ا الفوائدللرح عرض جدول (ومعدل الضر ةدخال إثر أ): 9جدول (    ) نتائج تقدير هذه النماذج.9ل على حدة، و الضر طة    على النموذج المتغيرات المرت
مة 4نموذج  3نموذج  2نموذج  1نموذج    الق ة االقتراض  ع: نس ة المتغير التا ة الدفتر ة ةالدفتر السوق  السوق

ة )0.186- ( )1.003( )0.342( )1.508(   0.007- 0.025 0.013 0.037 األصول الملموسة )***2.737( )***4.337( )***3.803( )***5.183(   0.038 0.041 0.050 0.047 الحجم ة )***11.610- ( )***8.836- ( )***14.361- ( )***10.694- (   0.463- 0.223- 0.627- 0.305- الرح مة الدفتر ة للق مة السوق ة عدا الفوائد )***3.249- ( )1.037( )***2.797- ( )1.650(   0.041- 0.008 0.032- 0.012 الق ة الفعلي -   -   )***7.002( )***5.335(    -  - 0.578 0.287 البنود المخفضة للرح  )0.171( )0.505- (   -   -   0.006 0.011-  - -  معدل الضر
C -0.147 -0.066 -0.106 0.010    ) -3.416***( ) -1.060( ) -2.403**( )0.149( 

R-squared  0.303 0.456 0.233 0.360 
Adjusted R-squared 0.291 0.447 0.219 0.348     Durbin-Watson stat 1.570 1.623 1.531 1.609 

F-statistic  )24.278***( )46.842***( )16.896***( )31.216**(* 
Total panel (unbalanced) observations 285 285 285 285 

Method :Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Swamy and Arora estimator of component variances    ة أقل من  على التوالي %10، و %5، %1***، **، * تعني درجة معنو

  
م الدفترة ظهر من التقدير أن العالقة بين  الق ة االقتراض  نس

ة عدا الفوائد هي عالقة  ين البنود المخفضة للضر ة و والسوق
ة  ان متوقعا حسب فرض س ما  ع ة   & DeAngelo(موج

Masulis, 1980( هذه النتيجة مشابهة للنتيجة التي توصل لها ،

)Bradley, Jarrell, & Kim, 1984(  ات التي أن الشر وعللها 
ون لديها متغير البنود تستثمر  ثرة في األصول الثابتة هي التي 

ون من  ة مرتفعا ألن معظم هذا البند م المخفضة للضر
ات تميل إلى االقتراض أكثر؛ ألنها تملك  االستهالك، وهذه الشر
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التالي تحصل على قروض  نها أن تقدمها ضمانا، و م أصوال ثابتة 
ة القروض المضمونة ات بتكلفة أقل (فرض )، لذلك فإن الشر

ان لديها بنود مخفضة للضرائب اكثر، وهو  لما  تقترض أكثر 
ة الفعلي فلم  تفسير يتماشى مع نظرة الترتيب، أما معدل الضر
ا على معدل االقتراض وهذه النتيجة  ن له تأثير هام إحصائ

قة   .)Huang & Song, 2006(مشابهة لنتائج  ص النتائج السا ن تلخ قا والعالقة التي تم ايجادها )، حيث 10ا في جدول (م م ة، عرض العالقة التي تم توقعها مس عرض النظرة التي تفسر العالقة الفعل ما  انات،  حيث نالح أن العوامل والعالقات المتوافقة مع نظرة الترتيب من الب

ة تماثل اان لها النصيب األكبر في التفسير، وهذا متوقع في ظل عدم  ات الفلسطين ل من خالل االقتراض لمعلومات الكبير الذ يجعل الشر ل الداخلي، والتمو لف تعتمد على التمو ي، أما إصدار السندات أو األسهم الجديدة فهو م ار البن سبب ارتفاع تكاليف االخت ات تحجم عنه، لذلك ال يوجد سوق جدا في ظل هذه البيئة،  سي مما يجعل الشر ة أ سنداالع ات الفسطين ون اإلصدار خاصا، ت في فلسطين ونادرا ما تصدر الشر عد اإلصدار األولي وٕان فعلت ف  وال ُْطَرح لعموم الجمهور.أسهم 
ل ر  ة): العالق10جدول (   ة للعوامل المحددة له ات  ةس المال في الدراسأالفعل ة للديون حسب نظر مع درجة استخدام الشر لي ل التمو ة المتوقعه المتغيرات  اله ة العالقه النظر ة  العالقه الفعل ة النظر ة التي تفسر العالقة الفعل ال  ال يوجد + األصول الملموسة /نظرة الترتيبنظرة المفاضلة  + + حجم الشر ة / نظرة المفاضلة ةنظرة الو  الفوائدبنود المخفضه للضرائب عدا ال الترتيبنظرة   +             - النمو نظرة الترتيب  - - الرح

ة توافر ضمانات للقروض  + -  نظرة الترتيب/فرض
ة الفعلي    ال يوجد  ال يوجد + معدل الضر

ات   االستنتاجات. 5 لي للشر ل التمو ل عام للعوامل التي وجدت في العديد إن العوامل التي تؤثر على اله ش ة مشابهة  ات في الفلسطين ة، وقد وجدت هذه الدراسة من االقتصاد ة وفرص النمو ورحيتها والبنود المخفضة الدول النام انت أن حجم الشر ل، وقد  ل التمو ل للضرائب هي أهم العوامل المحددة له اعا أن عالقة فرص النمو، والبنود المخفضة للضرائب مع ه عطي انط ان متوقعا، مما  س ما  ع ة  ل موج انت أقو مما يوجد عادة العوامل المر التمو طة بنظرة الترتيب  لة عدم ت عد ذلك مؤشرا على عم مش ، و ون السبب في في الدول األخر ل تماثل المعلومات في السوق الفلسطيني، وقد  ات، أو أن ه انات الشر اقي ذلك عدم ثقة المستثمرن بب سمح ل ز بيد فئة محدودة، الذ ال  ة المر ة في المعلومة والقرار، مما يجعل هؤالء المساهمالملك المشار ين 

عد  ة إال  حجمون عن االستثمار في األوراق المال ات على وعي المستثمرن  بدو أن الشر متها العادلة، و بير على ق ة ال تحاول أن تطرح خصم  ات الفلسطين لة، لذلك فالشر لبهذه المش ة للجمهور للحصول على التمو ل عد اإلصدار  أوراقا مال ل الذاتي، ثم التمو ات لإلصدار العام للحصول على المصرفي، وفي حاالت محدودة تلجأ إلى إصدار أسهم إصدارا األولي، وتفضل االعتماد على التمو ل عدا اإلصدار األولي.خاصا، ونادرا ما تلجأ الشر ات أوال والجهات المنظمة   التمو إن هذه النتيجة تحتم على الشر ا أن تهتم بخل الثقة مع المستثمر من خالل توفير ل ر لسوق ثان حتاج إلى تطو انات التي تخدمه في اتخاذ القرار، وهذا  ة، وتبني الب ل فعلي  -مهنة المحاس ش ة  -و ال أمام سوق نش معايير محاسب اب مستق فتح ال لواضحة، وهذا فق ما س ات في التمو س فق  للسندات واألسهم يخدم الشر ول



ل لي محددات اله امل عاطف عبد رهإسال                                                                                        ...التمو   م عبد الجواد، 

- 282  -  

ة حول أثر   للمضارات التي ال تخدم االقتصاد بل تضره. اب لدراسات مستقبل ل، وفي مجال إن هذه الدراسة تفتح ال عدم تماثل المعلومات في قرارات التمو
اسات الواجب اتخاذها لتقليل تأثير مشاكل عدم تماثل    المعلومات في السوق المالي الفلسطيني.الس
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Capital Structure Determinants of Palestinian Corporations 
 
 

Islam Abdeljawad, Kamel A. Abed-Rabu* 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the capital structure determinants of Palestinian corporations. The 
hypotheses have been developed in light of three capital structure theories, namely: tradeoff theory, agency 
theory, and pecking order theory, in addition to the empirical findings of past literature. Unbalanced panel 
data of 33 non-financial Palestinian corporations from 2005 to 2013 was used in model estimation. Models 
were estimated using pooled, fixed effects and random effects. Results demonstrated that firm size, growth 
opportunities, and non-debt tax shield are positively related to leverage ratio while profitability is negatively 
related to leverage. These results are mostly consistent with pecking order theory. These results indicate that 
information asymmetry problems are more severe in Palestine than other countries. This conclusion urges 
firms and regulators to work to build trust with investors via providing the useful data for decision making. 
Providing information necessitates the development of the accounting profession, adopting, and enforcing of 
clear accounting standards. This will open the doors in the future for an active bond and stock markets that 
stimulate the primary market activities of firms rather than the speculation activities of investors. 
 
Keywords: capital structure, Tradeoff theory, pecking order theory, agency theory, Palestinian corporations. 
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